ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα «Πέρα
από τα Σύνορα» φιλοξενεί ανθρώπους με
αναπηρία από το 2000. Μέσα σε αυτά τα
χρόνια έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη και
σταθερή οικογένεια κατασκηνωτών και
εργαζομένων με αμοιβαία εμπιστοσύνη
και αγαστή συνεργασία. Προτεραιότητα
αποτελεί η ασφάλεια και η φροντίδα των
κατασκηνωτών και στη συνέχεια η ψυχαγωγία και η άθληση τους.

Η κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ βρίσκεται στην παραλία Ορφανίου Καβάλας, σχεδόν μια ώρα από την
Θεσσαλονίκη. Η εμπειρία της, οι κατάλληλες υποδομές της αλλά και το πλούσιο ψυχαγωγικό της πρόγραμμα την έχουν αναδείξει την καλύτερη κατασκήνωση για ανθρώπους με αναπηρία στην Ελλάδα.
Η κατασκήνωση εκτείνεται σε 53 στρέμματα , σε έναν
καταπράσινο χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τη φιλοξενία παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και αποτελείται από χώρους
διαμονής, χώρους άθλησης, εστιατόριο, κυλικείο, πισίνα, χώρους ψυχαγωγίας.

Φιλοσοφία της κατασκήνωσης αποτελεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και την αναπηρία. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα ανεξαρτήτως φύλου άνω των 6 ετών με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, άτομα στο φάσμα του αυτισμού,
με σύνδρομο Down ή και με πολλαπλές αναπηρίες.
Το καθημερινό ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει
δραστηριότητες σε πισίνα & θάλασσα, ώρες κοινωνικοποίησης και ξεκούρασης, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ολοκληρώνεται με τη
βραδινή ή μεταμεσονύκτια ψυχαγωγία.
Οι κατασκηνωτές συνοδεύονται από καταρτισμένους/εκπαιδευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι μεριμνούν για την εκπλήρωση όλων των καθημερινών
αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας, της
άθλησης, της ψυχαγωγίας και της ψυχολογικής υποστήριξης.
Η κατασκήνωση παρέχει τέσσερα γεύματα ημερησίως, καλύπτοντας πλήρως τις διατροφικές ανάγκες
των κατασκηνωτών/τριών, ενώ για όσους χρήζουν
εξειδικευμένης διατροφής η κατασκήνωση φροντίζει
για την κάλυψη της.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
«Πέρα από τα Σύνορα» χωρίζεται σε δύο δεκαήμερα.
Για το 2021 οι ημερομηνίες είναι:
α) 26 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου και
β) 4 έως και 13 Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνήστε με τα γραφεία της κατασκήνωσης στο 2310552522 (κα Μαστορίδου).
Για περισσότερες πληροφορίες για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρχηγό της κατασκήνωσης, κ. Γιαννακάρη Χρήστο στο τηλέφωνο 6977763206.
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις μας και να γευθείτε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

